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ــائم   " ــم دعــــ ــن أهــــ   مــــ
نجاح الفـرد فـي حياتـه       
ــرة   أن يـــستفيد مـــن خبـ
ــن    ــتعلم م ــبقوه وي ــن س م
ــاربهم ،    تجـــــــــــــــــــــــــــ
فرب كلمات مـن خبيـر      
ــاء   ــرت عليــــك عنــ وفــ

   ."سنين وتخبط أعوام
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 إن الـسفر والـسري  فـ  :  أما بعـد   مث   نيب بعده  سالم على من ال   احلمد هللا وحده والصالة وال              
لتفكـر   امنـها و ،كثري مـن املقاصـد واألهـداف   يف أرض اهللا أمر مندوب يف شريعتنا اإلسالمية ل    

م{: والتأمل حيث قال جل شأنه  لَ وا فِي أَور ظُ ن وتِ ي كُ لَ ضِ م ر األَ اتِ و او م وقـال   ) سـورة األعـراف  ( }الس
ضِ {:يف األرض  يف السري تعاىل مرغباً ر وا فِي األَ تالعنكبوسورة (}قُلْ سِري(.  

 
مثـل بـاقي العلـوم تلف مـدى حتـصيلهم للعلـوم واملعـارف بداخلـه، وكخيمعرفة الناس ، كام فيه والسفر علم وعامل متكامل ، خيتلف 

متنيـت وقتهـا لـو قبـل سـنوات بدأت الفكرة عند أول سفر يل خارج اململكة  عندها إىل موجهة ودليل ، إىل جتارب وخربات ،  تاجحت
ًكان هناك مرشد أو دليل يساعدين يف رحلتي ، ومنذ عدة أشهر بدأت العمل جادا بذكر الكثـري مـن األفكـار والطـرق واإلرشـادات 

 .فالفكرة باختصار تتلخص يف توجيه وزيادة املعارف لدى املسافر العريب املسلمسنن ، والتجارب وال
 

إسهابات وتفاصيل كثرية بـل حاولـت أن أجعلـه     ب أو   ا طويال أن يكون كتاب  مل أرغب أبداً               
على شكل نقاط وعناصر سريعة توصل إىل اهلدف واملغزى املـراد وحتقـق املقـصود األمسـى        

 والـيت يكثـر     حيتاجهـا املـسافر   املعرفـة املثلـى واالسـتفادة مـن أهـم األشـياء الـيت               وهو زيادة   
  .ستعدادات مع زمحة املتطلبات واال تذكرهاغفل عنيالسؤال عنها أو قد 

 
ًجاء هذا الدليل بام حيتويه نرباسا واقعيا وكالما حقيقا وجتارب شخصية ملموسة ،  فأمتنى أن تستمتع أخي الكريم  ً ً كريمـة أختي ال/ ً

بقراءة هذا الدليل واالستفادة منه ولست أدعي بأين من أهل اخلربة  إال أين دونت منهم ما جتدونه بني أيديكم ، فقد بحثـت وقـرأت 
وتصفحت الكثري ثم تابعت اجلهد بالتأليف والكتابة واجلمع والتهذيب وهذا جهد املقل ، فإن كان  من توفيـق فمـن اهللا وحـده وإن 

 لكـل مـن سـاندين وسـاعدين وشـاركني يف الـشكر الكبـريبكم فغضوا الطرف وسدوا النقص وبلغـوين النـصح ،  و رأيتم ما ال يعج
 .إخراج هذا الدليل 

 

  

  

  ياسر بن محمد الفهيد
ALFAHAID@GMAIL.COM 

   السعودية    -الرياض  
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   هـ١٤٣٠صفر   :  تم اإلعداد في  
   هـ١٤٣٢رجب   : تم الـنشــر في  
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   السفر للترفيه والتسلية والرتهة
  )السياحة الترفيهية( 

·  
  السفر لزيارة األقارب واألصحاب 

  )السياحة االجتماعية(
ًوهي أهم األنواع وأكثرها انتـشارا، يـشمل عـددا مـن األنـشطة  ً
الرتوحييـة كزيــارة املنتزهــات والتمتـع باملنــاظر الطبيعيــة اخلالبــة 

 .وممارسة الرياضات املتنوعة وغريها

نفـوس للمحافظة عـىل العالقـات االجتامعيـة الوثيقـة وتـسلية ال
 .برؤية األحباب يف األفراح واألتراح وغريها

 
  

¸  
  السفر للسياسة واالقتصاد والتجارة

¹  
  السفر للعـــــالج

ويـــشمل مـــشاركة ووفـــود رســـمية للمـــشاركة يف حمادثـــات أو 
احتفاالت أو التـي يقـوم هبـا رجـال األعـامل ألداء مهـام جتاريـة 

 .وحضور املعارض الدولية 

ــال ــة إىل الع ــرض احلاج ــري البيئــة بغ ج اجلــسمي والنفــيس وتغي
 .ومراجعة املراكز الطبية املتخصصة

  

º  
  السفر لتغيري البيئة 

   )السياحة البيئية ( 
»  

  السفر لالستكشاف واالستطالع

ًطلبا للمناخ املعتـدل واألجـواء اجلميلـة والبيئـة النقيـة الـصحية 
 .ًوهربا من شدة احلرارة أو شدة الربودة

وز واآلثـار واألمـاكن والكائنـات احليـة ويشمل استكشاف الكن
 .وثقافات األمم

  
  

¼  
  السفر للعبادة

½  
  السفر لطلب العلم

ــبعض كــأداء مناســك احلــج  ــواع التــي  يعــدها ال وهــو مــن األن
والعمرة وكـذلك مـا كـان للتفكـر والتبـرص يف آيـات اهللا وبـديع 

 .صنعه

ــن  ــرب م ــدنيا ويعت ــدين أو ال ــوم ال ــن عل ــافع م ــم الن ــب العل لطل
 بادات العظيمة إذا حسنت نية صاحبهالع

  
ـــــــــــــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ   ــ

إعدادأغراض السياحة ) ١(   بترصف  net.almoslim.wwwاللجنة العلمية بموقع املسلم:وتأثريها يف مرشوعيتها،  

 )1(الســفــر

ـــــمي الـــــسفر ســـــفرا ألنـــــه       ::  إضـــــاءة  ـــــسفر عـــــن وجـــــوه     س وأخالقهــــــمالنـــــاس ي ::   
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  الرغبة والتفكري يف السفر
ــــــــــاة- ــــــــــني احلي ــــــــــن روت ــــــــــل م    املل
ـــــــــــــــسل- ـــــــــــــــضاء شـــــــــــــــهر الع    ق
ـــــــــــــاء عمـــــــــــــل-    أو مـــــــــــــرشوع إهن
ــــــــــــــــــــــــــــرب إجــــــــــــــــــــــــــــازة-    ق
  أخرى-

  

   ونوعية السفروجهة  ٢
القــرب (ن حيـث  املناسـبة للـسفر مـالوجهـة -

ــد  ــة / التكلفــة / والبع ــرافقني الرحل   / ...)م
ــسفر - ــوع ال ــل/عــالج ( ن   /...)دراســة/عم
 أخرى -

  

  املواصالت  ٣
  )باخرة/قطار/سيارة/طائرة( 

ــــــــــــــــــــــــة ال - ــــــــــــــــــــــــةتكلف   والراح
  للــــــــــــسفر ناســــــــــــبة املالوســــــــــــيلة -
ــــــــــــــــــــــــوفر املواصــــــــــــــــــــــــالت -   ت
  أخرى-

  

  السكن  ٤
   )املنتجعات/الشقق/الفنادق ( 

   البحــــث عــــن املنطقــــة املناســــبة للــــسكن-
ــن خــالل -  البحــث عــن األســعار املناســبة م
ــــــسياحة( ــــــسفر وال ــــــب ال ــــــع / مكات مواق

ـــــــتاإلنرت   /...)اخلـــــــرباء/األصـــــــدقاء/ن
  أخرى-

  

  االستعداد للسفر  ٥

ــــــة إهنــــــاء - ــــــات احلالي   األعــــــامل واملتطلب
ـــــــداد - ـــــــسفر إع ـــــــة ال ـــــــراض وأمتع   أغ
ـــــر حـــــول - ـــــارة القـــــراءة أكث    مكـــــان الزي
   توديــــع األهــــل واألقــــارب واألصــــدقاء-
  أخرى-

  

  أثناء السفر  ٦
 تنفيذ برنامج الرحلة سواء كان برنامج عمل -

  أو ترفيـــــــه أو اســـــــتجامماستكـــــــشاف أو 
ــــــــــــان االســــــــــــتمتاع- ــــــــــــدر اإلمك    ق
  أخرى-

  

  العودة من السفر  ٧
  األغــــــــــراض واألمتعـــــــــــة ترتيــــــــــب -
ـــــــــــودة للدراســـــــــــة أو للعمـــــــــــل-    الع
  أخرى-

  

 المســافـــراةدورة حي
ــن ال خي||   ــفر مــــ ــو أي ســــ ــدأ    لــــ ــسافر تبــــ ــا املــــ ــر ــــ ــل  ميــــ   مراحــــ

ــتفكري   ــة والــــ ــن الرغبــــ ــودة منــــــه       مــــ ــىت العــــ ــسفر وحــــ   ||يف الــــ
  

?  
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قد ال يترتب على بعـض الوسـائل إجـراءات مـسبقة  وهـو مـا يكـون يف متنـاول اليـد وحتـت التـصرف              
االنطـالق إىل حيـث   مث إىل فحـصها والتأكـد مـن سـالمة اإلطـارات      فقـط   ج  كالسيارة مثالً فهي حتتـا    

هـو الـسفر   وإال أنـه يف اجلانـب اآلخـر وهـو األكثـر وعليـه حمـل احلـديث         . وجهتك بكل سرور وسعادة   
بوسائل أخرى كالطائرة والقطار والباخرة وهنا تتأكد عدة إجراءات مـسبقة كـاحلجز وشـراء التـذاكر       

  . مسبقا وامليزانية املتوقعة لذلكالتاريخ والوقت وعدد املسافرينوعليه جيب أن يتحدد 
  

   السفر بواسطة الطائرة
السفر بالطائرة هو األكثـر شـيوعا بـني أصـحاب الـسفر وذلـك ألسـباب متعـددة كالراحـة وسـرعة                       

وهنـا بعـض اإلشـارات حـول الـسفر      الوصول وتعدد شركات الطـريان وأحيانـا يكـون اخليـار الوحيـد،         
  :رةبالطائ

  :  مقعدك يف الطائرة مكان  و درجة   اختيار** 
اختيــار املقعــد املناســب مــن أهــم األشــياء الــيت ســتعينك علــى قــضاء أول الرحلــة براحــة واســتمتاع   يعــد 

  : خصوصا للمسافات الطويلة ، وعليه أنصحك باآليت 
    جـز املقاعـد لكـي ال يتـشتت أفـراد      وجتنب التأخر يف حوااورة اختر املقاعد  املناسبة     :  بالنسبة للعائلة    -١

  .عائلتك داخل الطائرة       
 سرير صغري ا والذي يكون أمامهةعد األماميا إذا كان لديك طفل حتت عمر السنتني فيفضل أن ختتار املق       -٢
  ) .أخرب املوظف بذلك عند احلجز وسيقوم بعمل الالزم ( 
Nبواب الطوارئ ملن ال ميلك القدرة كاألطفال أو كبار السن نظام السالمة يف الطائرات مينع من اجللوس عند أ.  
  

  :ـــب    اســنــمـال ل ــــــــ األك ارـــيــتــ اخ** 
 متكنك معظم خطوط الطريان من اختيار وجبتك اخلاصة فيمكنك أن ختتار أكالً نباتياً أو بدون سكر أو أكـال         

 عند سفرك على خطوط أجنبية بأن حتـدد نـوع وجبـة األكـل     لكن  جيب أن تنتبه..    أو اترك اخليار هلم     احبري
  . املسافر مسلم أو ختربهم أن) وجبة حالل ( عند احلجز وذلك بأن تطلب 

  
   :   اختيار الوقت املناسب لإلقالع واهلبوط** 

 تـصل  وقـت الوصـول إىل  البلـد الـذي سـوف      ويفوقت اإلقالع من  بلدك تعدد اخليارات من شركة الطريان يف       
 أو افاختيـار أوقـات صـباحية مبكـرة جـد     . يعطيك الفرصـة الختيـار األوقـات املناسـبة          ليه وكذلك العودة    إ

  . خصوصا إذا كان املسافرين بصحبتهم أطفالومتعب  قد يكون جمهد امسائية متأخرة جد

السفر            مواصالت                 عنعامۀلمحۀ 
             استخدام املواصالت وطريقة االنتقـال مـن مـدينتك إىل املدينـة           

ــرب اخلطــوة الثانيــة واملهمــة يف ترتيبــك للــسف   تعــدد .. ر املقــصودة يعت
الوسائل واخليارات املتاحة عرب اجلو أو الرب أو البحر يف رحلتـك يـساعدك            

بعض املـدن تـستطيع الوصـول إليهـا     . على بناء رحلة مجيلة ومنظمة    
عــرب الــسيارة أو القطــار وبعــضها اآلخــر ال ميكــن ذلــك إال عــرب الطــائرة ، 

ة مهـم  فتحديد الوسيلة من ناحية التكلفة والراحـة واألمـان والـسالم    
  .جدا يف رحلتك
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  ةالسيارالسفر بواسطة 
  

لذي يريـد ويتوقـف يف    يف الوقت ايتنقل ملكه وحتت تصرفه ، فهو       الوقت أن يكون بعض  اليعشق  
ــذي يعجبــه ، وحيــدد مــساره باســتخدام األدوات املــساعدة كــاخلرائط وأجهــزة املال   حــة املكــان ال

ــز العامليــة منــها بكثــرة فروعهــا    وغريهــا ــأجري الــسيارات يف كــل مكــان وتتمي ، تتــوفر شــركات ت
  .وإمكانية استالم السيارة من مدينة وتسليمها يف مدينة أخرى

  
    :  ت عند استئجار سيارةتنبيهات وتلميحا* 
  . أي مبالغ ستضاف عند الدفع كالضرائبعن التكلفة اإلمجالية و أسأل عن -١
  . ال قدر اهللا لالتصال يف حالة حدوث أي مشكلة أو حادث للسيارة)  ساعة٢٤(أطلب الرقم املباشر  -٢
نـت موجـودة    تأكد عند استالم السيارة من مظهرها وعدم وجـود أي خـدوش أو ضـربات وإذا كا                -٣

  .فاطلب تسجيلها لكن ال تتحمل مسؤوليتها عند التسليم
  .إذا كان لديك أطفال فأطلب كرسي األطفال حىت ال تتعرض ملخالفة حيال ذلك-٤
  . أسأل عن التأمني ونوعه املشمول يف اإلجيار-٥
N اجلانب األمين منالقيادة اقرأ وتعرف على أهم أنظمة وقوانني القيادة يف ذلك البلد  كمثل أن تكون .  
  
  

  أو الباخرة  ة الحافل القطار أوبواسطة السفر 
  

  
 إمكانية السفر عرب احلـافالت ، وحتـرص الـشركات علـى متيزهـا        تتوفر بني بعض الدول وبني مدا       

حبافالت جديدة ومكيفة وبوجبات طعام وغريه ، كما توفر املدن اليت تكون على منطقة سـاحلية      
 ومطاعم وغري ذلك مـن سـبل        يلة مواصالت باحتوائها على غرف خاصة      كوس البواخر والعبارات 

احبـث عـن اخليـارات    . الترفية، كما يعترب القطار هـو الوسـيلة األكثـر انتـشارا يف الـدول املتقدمـة            
  : األنسب من خالل السؤال واالستفسار ، ومن ذلك 

 .مدى فخامة الناقل واملوديل -١
  .مكان نقطة اإلنطالق -٢
 .حلةالوقت املتوقع للر -٣
 .التكاليف اإلمجالية -٤
  .عدد مرات التوقف قبل احملطة النهائية -٥

  
  
  
  
  
  

  وائدـ ففي األسفار مخس فوسافر  **  ال عن األوطان تكتسب العتغرب  رمن فوائد السف* 
  دـــــاجـبـة مــحــ وآداب وصوعلـم **  اب معيشة س هـم واكتجــريـتف
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  رحـلـةال ات ـومـلـعـم
  الباخرة/ الحافلة / القطار / الطيران 

  

    اسم  الناقل
   املغادرةمدينة 

    مدينة الوصول

   رقم احلجز

    آخر موعد لشراء التذاكر

    تاريخ املغادرة

    درةيوم املغا

اب
ذه

ال
    وقت املغادرة  

    تاريخ الوصول

    يوم الوصول
اب

إلي
ا

    وقت الوصول  

    يوجد توقف يف مدينة

    يوجد تغيري يف مدينة
  
  

  مالحظات وإضافات
  

..............................................................................................................................................................................  
  

..............................................................................................................................................................................  
  

..............................................................................................................................................................................  
  

..............................................................................................................................................................................  
  
  

 

 ةــقـــطـنـم
 ـيمـــظالتن
   ـــكتابةوال
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حيث تأيت تباعا بعد مجع املعلومات وحتديـد  يعد اختيار املكان املالئم للسكن أحد أهم مقومات السفر الناجح   

هـو مـا يعطـي اختيـار        والنصف اآلخر من الـسفر      كما متثل اإلقامة   ،  وسيلة املواصالت املناسبة  
ــة ،   ــة العالي ــسكن األمهي ــث ال ــة  للمــسافر الراحــةالــسكن املناســبيكمــن يف حي  بعــد رحل

واالستكشافات ، نستعرض أهـم الطـرق الختيـار          بالزيـارات    بالعمـل أو   طويلة أو بعد يـوم ملـيء      
  .النصائح والتلميحات أثناء العملاألفكار ووحجز السكن وبعض 

  
  
  
  
  

   :لسكن  ا اإلقامة و خيارات*
        Resorts منتجعات -٣                                Apartments شقق -٢                                          Hotels فنادق -١
  Motels وعلى الطرق ةالرتل الرخيص-٥                        Hostelsالرتل الشبابية  -٤
  
  
  
  
  

   :لسكنااإلقامة ومقر طريقة اختيار * 
  

 االستمتاع ا وجعلها فرصة للتعلم واملقلقة للمسافر ، إال أنه ميكنقد تكون من األمور احملرية ختيار االعملية 
 ، ختتلف معايري املسافرين يف اختيار مقر السكن ، فالبعض يفضل السفرواالستكشاف املسبق عن املدينة قبل 

 أو بالقرب من  سكنه يف وسط األماكن واملزارات لذلك البلد ،كون مقر اخلمس جنوم والبعض حيرص على أن يفنادق
  ،  وهي ختتلف باختالف املقصد مكان عمله ومهمته

  
  :االختياراستعرض وإياك بعض اإلرشادات عند ** 

     ) Guest review( اقرأ تعليقات وتقييمات الرتالء السابقني للفندق الذي اخترته وهي ما تسمى باللغة اإلجنليزية  -١
   .حيث يعرب كل نزيل للفندق عن السلبيات واإلجيابيات والتقييم العام للفندق      
N       يوجد مواقع متخصصة هلذا الغرض منها  :www.tripadvisor.com    -       www.flyertalk.com  

  .السؤال عن ذلك عرب أحد األصدقاء أو املسافرين السابقني -٢
  .دخننياملغري اختيار الغرف ل -٣
 .اهتمامكالبحث عن املوقع املناسب ملكان عملك أو دراستك أو  -٤
  ..و وسائل املواصالت كمحطة احلافالت أو القطارات  من اخلدمات كاملطاعمالقرب  -٥
 .الفندق على اإلنترنت فالواقع خيتلف كثريا ال تنخدع بصور -٦
  . الفندق واملنطقة احليطة بهناآمالتأكد من  -٧
 . األدوار العلوية هي األفضل للحصول على إطاللة مجيلة-٨
  
  
  
  
  
  

عن  عامۀلمحۀ            اإلقامۀ والسکن

http://www.tripadvisor.com
http://www.flyertalk.com
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  السكن معلومات 

  المنتجع/الشقة  / الفندق
  

   مقر السكناسم 

  رقم احلجز
   العنوان
   اهلاتف

   وينالربيد اإللكتر

   تاريخ الدخول
   تاريخ اخلروج
   وقت الدخول
   وقت اخلروج

  
 

  معلومات إضافية
  طريقة الدفع

   التكلفة اإلمجالية
   مقر السكنتصنيف 

   حمطة القطار القريبة
   حمطة احلافالت القريبة

   مقر السكنمميزات 
   املوقع الذي مت احلجز منه

  
  
  
  
  

 ةــقـــطـنـم
ـيم ـــظالتن
   ـــكتابةوال

  يـــقـل رفــكـوك لــلـك ممــ كأن  ***  إذا أنت صاحبت الرجال فكن فىت
  كبد احلرى لكل صديق على ال  ***   ذب وباردــاء عـ املـعــموكن مثل ط
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ــة                       ــصل أحلــى اللحظــات لالنطــالق واالســتمتاع برحل ــا حــىت ت ــت بطيئ  ميــضي الوق
ــشكل مفــصل واختيــار وســيلة املواصــالت   مجيلــة ، ويــزداد التــألق جبمــع املعلومــات وتوفرهــا ب

ويزيـد مـن الثقــة    إن هـذا الترتيـب يبعـث علــى كـثري مـن االطمئنـان       ،املناسـبة مث حتديـد الـسكن    
هـا قبـل الـسفر بوقـت قــصري     ؤوذاك تبقـى بعـض املتطلبــات الواجـب إا   ا ومـع هـذ    والفرحـة ،  

  .واالستعداد من مجيع النواحي املتعلقة باملسافر أو ما حييط به
  

 

²© 
 .وتوزيع ما يمكن منها إفراغ الثالجات من مجيع األطعمة التي تفسد -١

 .مراوح الشفطرسيعة لالحرتاق ككل ما له قابلية  من فصل  التأكد-٢

 .بإحكاماسطـــوانـــــات الغــاز   إقفال-٥

 .األقـاربضع نسـخة احتيـاطية من مفاتيح البيت عند األهل أو  -٦

 .لسقـــاية األشجـــار واملزروعــات داخــــل منـزلــــكتوكيل ال -٧

.أثناء السفربيت  الداخل األشياء الثمينة عدم وضع -٨ 
 
 
 

©² 
 . أخــــــــذ قـســط كـــــافــــــي مــن الـــنــــــوم واألكــــــل-١
 . عدم اخلروج من املنزل والراحة واالسرتخاء قدر اإلمكان-٢
 . الـيـــومذلك  عــدم تــنـســيـــق مــوعــد يف -٣
 . إىل املطار الوصولة  الرتتيب لطريق-٤
 :النهائية التي ستكون معك يف املطار ووضعها يف مكان آمن وواضح ، وللتذكري ببعض األغراض ووثائقك  مراجعة أوراقك -٥

          .تذكرتك واحلجز- ز    .كتكامري-و    . دفتر صغري وقلم-هـ  .   حجز الفندق- د     . جوالك -ب       .  جوازك-أ
  .الكمبيوتر احملمول- ك .   mp3مشغل الصوت -ي.     عنوان إقامتك يف البلد  -ط    .اتف مكتوبة يف ورقةهوأرقام -ح
I   صغرية حول اخلرص أو عىل الكتف حلمل هذه األغراض حقيبةأنصحك كثريا استخدام .  

للرحالت الدولية وبساعة ونصف للرحالت الداخلية ،   أنظمة املطارات اجلديدة تقتيض بوجودك يف املطار قبل إقالع الرحلة  بـثالث ساعات -٦
 . دقيقة١٥ دقيقة وآخر وقت لركوب الطائرة قبل اإلقالع هو ٤٥ أن آخر وقت للحصول عىل كرت صعود الطائرة قبل اإلقالع هو  كام
 .حــــكر وامللــلس االكتفاء بأغذية خفيفة قليلة الدهون وا  و جتنب تناول وجبات طعام ثقيلة قبل الرحلة أو خالهلا- ٧
 .التفتيش   اجعل البنطال الذي تلبسه بدون حزام  و ذلك لتجنب الشد من الوسط و لتجنب خلعه عند-٨
 . احرص عىل أن يكون حذائك ومالبسك فضفاضة ومرحية و جتنب أن تكون ضيقة-٩

 
 

 االستعداد لإلنطالق
 فی عامۀلمحۀ 

يل
لتا
س ا

 تن
ال

:  
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 .ماهية األغراض ، حيث أن نوعية السفر حتدد وغري السفر العالجي ، فالسفر السياحي غري سفر األعاملسفركتذكر نوعية  -١

 .حتتاج إليه يف الرحلةما  قليلة تغطي أشياءمحل  واحرص عىل األغراض،السفر حيدد كمية م من املهم ربط فرتة السفر بنوعية جتهيزات احلقيبة، فعدد أيا -٢
بحيث أن األشخاص الذين ،  ًأشخاص يسافرون سويا يمكنهم توزيع األغراض بينهم ثالثة: مثال( التجهيز وأغراض ثر يف خطة عدد األفراد يؤ -٣

 . ) األشخاص ذو التجهيزات األقلأو جتهيزات أكثر يمكنهم حتويلها للشخص  حيملون
 . ماهية األغراضلتحدد سعار مقاربة بأحتياجات اال نفس توفرإمكانية  املدينة التي سوف تقصدها وطبيعة أعرف  -٤
 .تذكر النواقص  منبحيث يمكنككثالث أيام مثال  وقت كايف السفر قبل حقيبةًحاول دائام أن تقوم بتجهيز  -٥

 .خرى وتستفيد منها يف وضع أغراض أاجلانبية والداخلية بقي عىل بعض املساحاتُ بحيث ت)شالساندويت( بطريقة معينة مثل طريقة ضع املالبس -٦

 . لتجنب ترسهباأي مادة سائلة ستوضع يف احلقيبة   تغليفتأكد من -٧

 ) .  القلم والدفرت/الكتاب / العطر :مثال( ًإليها رسيعا  اجليوب اخلارجية ستمكنك من وضع أغراض إضافية بسيطة ترغب يف الوصول -٨
 ). ذلك عند اجلامركربام تسأل عن(  السفر بنفسك حقيبة حاول جتهيز أغراضك وترتيبها يف – ٩

 . معرفة حالة الطقس واألجواء مهم الختيار املالبس املناسبة-١٠
 
N 
 

  أن تكون أغراضك مناسبة حلجم حقيبتك لكي ال تتعرض للقطع والتلف أو عدم القدرة عىل محلها أو رفض شحنها بالطائرة-١
 ).قىص وزن للقطعة الواحدة املعمول به يف مجيع املطارات أ  كيلوا جرام٣٢ ( 

 . عن الوزن الزائد كي ال تتعرض للدفع بوزهنا يف املنزل من أن وزن مجيع حقائبك وأمتعتك ضمن الوزن املسموح بهالتأكد -٢
 .... ) - معجون–عطر ( ستيكي  فقط داخل املقصورة مع وضعها يف مغلف بالمل ١٠٠  أنظمة الطائرات  تسمح بحمل السوائل أقل من -٣
  خصوصا إذا كنت قد ال جتدها أو تكون غالية جدا لكن بعض األشياءوال مشكلة، يمكنك رشائها من نفس الدولة املقصودة بعض األغراض   -٤
 .ا خيفف عليك الثقلويف املقابل عليك التنازل عن رشاء أشياء من دولتك ورشائها من الدولة املقصودة فهذ،  األجنبية  الدول  بعضيف
 . معهاستشعر بالراحة التامةف هلا أيدي سحب حمكمة التيوأثناء احلركة عجالت احرص عىل احلقائب املزودة ب -٥
 . لألطفال  واخلفائف للمسافرين وحقيبة لألغراض وبعض األكل-٦

  أغراضك
  

  وأمتعتك 
  

  يف السفر
 

يان األغـراض واملتـاع يعكـر أجـواء الرحلـة والـسفر             ملا كان نـس   
ويقلل من مجاهلا وأنسها ، عملت جاهدا على البحث وكتابـة      
كل ما حيتاجه املـسافر يف رحلتـه ،وقـسمتها علـى جمموعـات          

وميكنـك  . كي يسهل مطالعتـها والرجـوع إليهـا قبـل الـسفر             
 حبــسب متطلباتــك واحتياجاتــك إذ ال يعــين أن تقــوم  اإلضــافة
ــوفري ــب      بت ــر املناس ــه واخت ــتفد من ــل اس ــر ، ب ــا ذك ــع م   . مجي
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 . مكان واضح ، كام يمكنك تصويرهاتم جتهيز صفحة خمترصة ملتطلبات السفر كي يتسنى لك تذكرها ومعرفتها ووضعها يف
 

العبادة 
öوأوقات الصالةف مـصح                       .öسجادة صالة  .              öبوصلة             .         ö      جالل صالة للمرأة          .  
  . لكل العاملة وحتديد القبل اهلواتف الذكية  حتوي املصحف كامال وبرنامج أوقات الصالة: تنبيه  >

 

املبالغ املالية والبطاقات 
öتأكد من صالحيتها( بطاقات الصراف اآليل     . (öالبطاقات االئتمانية )تأكد من صالحيتها   . (öحتويل مبلغ إىل عملة البلد            .
Nللبطاقات االئتمانية وبطاقات الصراف ) الغري جماين(تسجيل رقم خدمة العمالء   : ال تنس.  
 

  الوثائق املهمة 
öاجلواز والتذكرة وصورة منهما وصور شخصية        .    ö وأرقامها وعناوينها)  الفوتشرات ( حجوزات الفنادق         .  
  .)اطبع نسخة وضع نسخة يف جوالك(معظم احلجوزات أصبحت إلكترونية ويكتفي معرفة الرقم : تنبيه > 

 

االلكترونيات 
ö األشرطة أو مشغل الصوتيات مسجل صغري وبعض(MP3 Player)  ö م +  جهازين جوالحافظ   للجوال+ الشاحن ( ملحقا.( 
ö ا  +  كامرياحقيبة – شريط – ذاكرة – بطارية –شاحن ( ملحقا .(ö     ملحقاته +  حاسبك احملمول ) فارة – شاحن –حقيبة .(  
ö األلعاب اإللكترونية  iPod Touch + GameBoy + Sony PSP  وغريها.  
 

املالبس 
ö        ثياب ومشغö قمصان وبناطيل     .         öحزام للبناطيل                .ö سبورت– حذاء رمسي وصندل وحذاء رياضي-  .  
öجاكيت                           .ö شرابات(  جوارب                      . (öمالبس للمرتل والنوم             .öمالبس داخلية .  
Nمثالً بنطال يناسب قميصني : ن أخذ قطع الثياب اليت ميكن التبديل بينها يزيد من خياراتكإ   : ال تنس.  
 

  النظافة واألناقة
ö معجون أسنان          .ö مزيل العرق+   شامبو للرأس واجلسم                .     öفوطة للتنشيف   .             öعطر  .                  
öفرشة أسنان      .       ö معطر للفم+  مقص أظافر                          .         ö مكواة صغرية                   .öمشط للشعر .     
ö رةـ معط مناديل   .     öأغطية كرسي احلمام ذات االستخدام الوحيد      .     öخباخ معقم لألسطح ومسكات اليد .  
  . الصغرية منها  حبسب مقدار رحلتكوضع أدوات النظافة يف حقيبة خاصة واختيار األحجام: قترح  م>

 

   )األدوية ( أغراض الصحة 
ö بنادول (  لصداع الرأس  .(ö للرشح والزكام  ) فيتامني سي/ فلوتاب     .(ö آلالم الباطنية  )فيال جيل       .(öبالستر جروح .  
ö إيزالني  (  للكحة( .      ö للحلق   )  هستوب     .(ö لألطفال  ) ساين أب وفيفادول     .(öفكس  .ö   حقيبة اإلسعافات األولية .  
 

لألطفال 
öعربية                   .öحليب سرييالك              .ö حفائظ               .öرضاعة .                       öمناديل مبلله أو  معطرة       .                
öشامبو  ولوشن    .  öحبل ربط الطفل          .  öفازلني                  .öمسحات طبية              .öحقيبة صغرية خاصة للطفل .  
 

أخرى 
öكتب منوعة حسب االهتمام            .öغالية كهربائية        .   öدفتر صغري وقلم         .   öت الكهرباء فيش حتويل فتحا  .  
öحقيبة حول اخلصر أو على الكتف    .öرخصة قيادة دولية       .öمظلة مشس ومطر   .   öحقيبة إضافية ملشترياتك وللهدايا      .
öااخليط واإلبرة وملحقا             .   ö   حتوي معلوماتكداخل وخارج احلقائب بطاقة وضع .      ö غريه معلبات ولبتون و:مثل( متوينات.(  
öنظارة مشسية وطبية إضافية   .  ö    تفعيل خدمة التجوال والصفر الدويل  يف جوالك. ö    اجلوازات/صور احتياطية من اجلواز .   

   

لإلضافة 
ö.....................................................................................   ö                                   .....................................................................................   
ö.....................................................................................   ö                                   ................................  ..................................................... 
  

  املسافر   أغراضقائمة 
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- قطار– سيارة –طائرة (   و مهام كان نوع الناقل التنقل واالنتظاريشمل كل سفر عىل وقت مستقطع إلزامي ، وهو الوقت املرصوف يف عملية 

نـد ، سواء كان من بلدك إىل البلد املقصود أو حتى يف التنقالت الداخلية بني املدن أو األماكن السياحية البعيدة ،  يعتـرب هـذا الوقـت ع)باخرة 
ًبعض الناس فرصة للقراءة والتأمل والكتابة واالستمتاع ، بينام يعتربه اآلخرون وقتا ممال وجيلب اخلمول ، ويبحثون عن عمل أو فكرة أو جتربة  ً

 .  لهأي يشء يقع بني أيدهيم ، تستطيع أن جتعل من هذا الوقت فرتة استمتاع خمتلفة عن اآلخرين، وربام حتتاج لوقت بسيط للتحضري املسبق
   

  * * * * * *       بعض املقترحات و األفكار       * * * * * *
  

  

 

     :مقترحات حمليب القراءة  أوالً
  
  )  . من جهاز اجلوال / من املصحف ( أو حفظ شيء منه  قـــراءة الـقــرآن -١
  ... ) .أو عن األسرة أو عن التربية أو عن الكمبيوتر أو عن السيارات (  قراءة جملة  من النوع الذي تفضله وتستمتع به -٢
  . قراءة كتاب أو نشرة  حــول الدولة اليت ســـوف تسافر هلا-٣
  .واالستفادة من القارئ اإللكتروين بشكل عام ) www.NovelsGuide.netشاهد دليل الروايات (  قراءة رواية  -٤

 

   :حات حمليب االستماع واملشاهدةمقتر  ثانياً
 
  دورات تطويريـة  / أناشـيد  / قـرآن    ( MP3 االستماع إىل جمموعة من املقاطع الصوتية املنوعـة مـن اجلـوال أو         -١

ــة        ــرعية  / ومهاريــ ــرات شــ ــة  / حماضــ ــرات تربويــ ــق   ) حماضــ ــع طريــ ــن موقــ ــتفادة مــ ــك االســ   وميكنــ
  . البحث يف شبكة اإلنترنت عن املواد الصوتية    ومن خالل  www.islamway.comاإلسالم      

  . االستماع ومشاهدة ما يعرض من برامج على شاشة املقعد-٢
 

 
 

    :األلعاب والذكاءمقترحات حمليب   ثالثاُ
 

  . ) Checkersلعبة تشيكرز/لعبة أبالون: مثل (  إحضار لعبة من ألعاب الذكاء والتنافس -١
    أو من خالل  ) ا  وغريهGame Boy من شركة سوين   أو  PSP: مثالً ( كترونية الصغرية  استخدام أحد األلعاب اإلل-٢

  .جهاز الطائرة     
  .لعبة الكلمات املتقاطعة أو لعبة سودكو أو غريها :  إحضار األلعاب الورقية مثل -٣
  

  :عامة  مقترحات   رابعاً
 

  ). نوم وغطاء العينني ال تنس شراء وسادة الرقبة املخصصة لل(  النوم -١
  . ذكر اهللا من استغفار وتسبيح وليل والتأمل والتفكـــر يف خمـلوقـاته-٢
  .دافـك أو خططــك الشخصية أو ختـطيطـك حول الـرحلةات عـــلى أه إضافة ملحـوظـات أو تعلـيقـ-٣
  .مك وميكن مناقشتها مع زميل السفرحسب اهتما) جتاري أو دعوي أو يف جمال عملك ودراستك(  كتابة فكرة أو مشروع -٤
  .وتعريفهم ببلدك  واالســتــفـــادة مــن تــجـــارب من بـجـانــبـــــكلتعرف احلــديـــث وا-٥
  ) .كاإلطالع على ملفاتك وجملداتك أو االستماع أو القراءة أو اللعب من خاللـه (  استخدام الكمبيوتر احملمول -٦
  .و أشــعـــار أو ذكريـــــات أو يـــومــيـاتـة خـــواطــر أـ كتــاب-٧
  . تدوين امللحوظات وما يلفت انتباهك عن عادات الشعوب وتعاملهم وتفكريهم واحلديث معهم حوهلا-٨
  

I م عامرة باألنس واملتعة، فمثالإحضار القصص املناسبة :  ال تنس االهتمام مبا يسلي ويفيد األطفال وجيعل أوقا
  .ر التلوين وبعض األلعاب املناسبةألعمارهم ودفات

 التنقل واالنتظار      رررأفكارأأأأأ
 

 عند

http://www.NovelsGuide.net
http://www.islamway.com
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  مفكرتك للهواتف المهمة 
  

  :دك ـــلــي بــــف*                
  اهلاتف  اسم اجلهة  م
    هاتف البنك املصدر للبطاقة االئتمانية  ١

    هاتف خطوط الطريان الناقلة  ٢

    هاتف صديقك يف بلدك  ٣

    املكتب الذي تعاونت معههاتف   ٤

٥    

.........................................................    

٦    

.........................................................    

                
  

   :يف البلد املقصود*   
  اهلاتف  اسم اجلهة  م
    هاتف سفارة أو قنصلية بلدك  ١

    هاتف خطوط الطريان الناقلة  ٢

     سكنكمقرهاتف   ٣

    هاتف سائق سيارة األجرة وأمسه  ٥

    هاتف الطوارئ  ٦

    مركز املعلوماتهاتف   ٧

٩    

.........................................................    

١٠    

.........................................................    
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  :ًفمثال .. يف رحلتك والسعادة املتعةبمزيد من  لتحظى  الرحلة خالل ) وفرعية أساسية(منوعة  أهداف ضعو -١
      .واجلذابة السياحية األماكن  أهمزيارة) ب                . االستمتاع باملناظر الطبيعية وواالستجامم الراحة) أ 
 .التسوق والتجارة)               د.وتوثيقها ديدةاجلو  والتقنيةغريبةال شياءاأل استكشاف) ج 
 .وغريه  كالتخطيط والرصف املايلخمتلفةتعلم مهارات )         و                            .ثقافة الشعباإلطالع عىل ) هـ

 

   :منها أشياء عدة االجتماع مضمون ويكون بأيام السفر قبل  )عائلة أو رجاال (الرحلة ألفراد  اجتماعتنظيم -٢
            .احملدد وقتها يف الصالة تأدية على االتفاق) أ 

   . سار وغري متعب شيء وجود حال يف واحللم بالصرب يتحلوا وأن الرحلة يف اجلميع يتعاون أن) ب
             .واملتعة االستفادة بأمهية التذكري) ج
  .ة التوفيق بينهاوالزيارة واإلطالع على املعامل واملتاحف وغريه وحماول ه يف الترفي رغبات اجلميع معرفة ) د

    .وغريه ومسئول السكن املالية قائد الرحلة ومسئول : مثل الرئيسية وتقسيمها والواجبات املهام حتديد وتوزيع) هـ
Nعند السفر العائلي جيب مراعاة كبار السن واألطفال والنساء عند وضع برنامج الرحلة .  

 
ئبكم بشكل واضح ومنظم وربام يكون محل حقائب كبرية بعدد قليل أفضل من محل  التأكد من إضافة مجيع متطلباتكم وترتيبها يف حقا -٣

 .حقائب صغرية بعدد كثري
 

  . إعداد وحتضري مقترحاتكم ألوقات الفراغ سواء يف الطائرة أو الفندق وغريه-٤
  

 
 
 

 .ًأبــدا ذاكـــرتك عىل ــدتعــتمــ وال جــوالك أو شخصيــة مفكرة يف املواعيد ومجيع املالحظات تسجيلتأكد من  -٥
 

  اعتــرب الرحلــة كمــشروع جتــاري ورأس مالــه هــو مــا ســتنفقه يف هــذه الرحلــة  فمــاذا ســتجين   -٦
  .تستفيد وماذا ستخسر و

 

 .ً إذا كنت ستزور شـخـــصا أو جــهة معينــة فقــم بالتنســيــق املسبق معهم عىل الوقت املنـــاسب لك وهلم -٧
 

ــسمى   اســتخدم أجهــزة امل -٨ ــا ي ــن خــالل   ) Navigation(الحــة أو م                اجلــوال وميكنــك اســتخدامه م
) iPhone, Nokia95 Samsung, HTC, Asus,  (  

  الرحلة                 رائعة       متفرقات
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هواتف و تذاكرال أرقام: ،مثل حتوي كل املعلومات اهلامة    السفر إلكترونية لنفسك قبل      بريد رسالةأرسل  -٩
   .جوزات وغريهواحل  وجوازات السفربطاقات االئتمان

 

، فال يكن سفرك وبرنامج رحلتك مطابقا لآلخرين بل اآلخرون   بهيشعرما ليس و ،املتعة واالستمتاع هو ما تصنعه أنت وما تشعر به -١٠
 .لتحقيق متعة أكرب تغيري الروتني والعادة املتبعة يف بلدك مهم جدا و،استفد من جتربتهم وانتق املناسب لك

 

مهمـة  فهـي  :  فـضع قـائمتني للزيـارة والتجربـة  أمـا األوىل       يف رحلتك ،    زيارة كل شيء   تتمكن من  قد ال  -١١
شـيء  : وأمـا الثانيـة فهـي       )ماتـك  اهتما مـع األشياء الفعلية اليت تتميـز ـا تلـك الدولـة            أي  ( وهلا أولوية   

 لألمــاكن ،كمــا أن زيارتــكمجيــل ولكــن ال يــثري اهتمامــك كــثريا أو  شــيء متكــرر مثــل املتــاحف أو األســواق  
  . وتزيد من فرص استكشافكالسياحية القريبة من بعضها يف نفس اليوم توفر الوقت والتكلفة

 

 .قوقل اخلاصةموقع هنا يمكن استخدام خرائط  ، ومسبقاعىل اخلريطة شهورة واملقاهي املالتي تقدم األكل احلالل  حتديد املطاعم -١٢
  

نبــك الكــثري مــن املــشاكل ، وميكنــك الوصــول  ــا جيا التعــرف علــى أهــم أنظمــة الدولــة وعاد -١٣
  .والتعرف عليها من خالل مواقعها الرمسية على شبكة اإلنترنت

  

 :  يمكنك احلصول عىل أفضل األسعار واخلصومات عىل وسائل املواصالت واألماكن واملعامل السياحية من خالل -١٤
 ). الرسمي للدولة أو موقع املكان نفسه وقع امل(من خالل مواقع اإلنرتنت ) ج    .     مركز املعلومات) ب        .  الفندق الذي تسكن فيه) أ
N  األفضللتحصل عىل العروض واألسعار واحلقوق) اسأل ثم اسأل ( الفكرة باختصار هي . 

 
 
 

  مواقع مفيدة 
  
  

للتحويل بني مجيع 
موقع ملعرفة التوقيت احمللي   www.xe.com/ucc  عمالت العامل

  www.timeanddate.com/worldclock  لكل دول العامل

 

 موقع لدرجات احلرارة 
  www.wunderground.com  وحالة الطقس

 ملعرفة حالة الطقس
 للخمسة  والتنبؤ املستقبلي

  عشر يوما القادمة
www.accuweather.com 

 
 موقع اخلرائط املميز 

 www.arriyadhmap.com  الدليل اجلغرايف ملدينة الرياض maps.google.com  من قوقل

  
  
  
  

 یتبع

http://www.xe.com/ucc
http://www.timeanddate.com/worldclock
http://www.wunderground.com
http://www.accuweather.com
http://www.arriyadhmap.com
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يف  حلظـة  كـل  مـن   ، اجعـل  فرمبا ال تتم رحلتك كما خططت هلا،  وضع بدائل جاهزة    والربنامج   يف املرونة -١
 الرحلـة  تكـدر  بـل ابتـسم وال   الرحلـة  أثنـاء  معـوق أو مـنغص     حصول من تتضايق وال وسعادة رحلتك متعة 

  . واعتربها جتربة وخربة يف هذه احلياة معك من وعلى نفسك على واملتعة
  

 .يف سفرك قيبة اليدوية احليف وغريها الشوكوالتة أو املكرسات املأكوالت اخلفيفة واملسلية ك بعض اصطحاب -٢
  

  .املقصود املكان افتتاح وإغالق مبواعيد االهتمام -٣
  

 األمانات صندوق أو االستقبال يف الفندق  لدى املوجودة األمانات صناديق : مثل (آمن مكان يف مةامله ومستنداتك أوراقكو  أموالكضع -٤
 .  كام يكفي محل صورة من جوازك  أثناء التجول إلثبات هويتك عندما تسأل حتسبا من ضياع اجلواز األصل )غرفتك يف

  

طـات احلـافالت والقطـارات ، كمـا     اكتشاف املنطقة اليت جبوار مقر سكنك ومعرفة أماكن التـسوق وحم           -٥
  .األغراض املهمة بعض شراء األوىل األيام يف حيبذ
Nعىل اخلريطة التي بحوزتك موقعه عند وصولك ملقر سكنك كالفندق مثال احصل عىل كرت  العنوان واالسم وقم بتحديده .  

  

 اخلـواطر بعـض وإذا مـرت بـك ، والتـاريخ فيهـا عوركوشـ زرهتـا التـي األماكن أهم عن وأوراقك مذكرتك يف ودون اكتبللذكريات ،  -٦
  .فدوهنا واملقوالت

  

نفس مكتب شركة الطـريان      من بالعودة اخلاصة الطريان حجوزات تأكيديستحسن ملزيد من االطمئنان      -٧
  .املوجود يف املدينة

  

 .املطاعم أو الفنادقن يعملون يف ً سواء ممهاراملدينة التي ستزو يف املوثوقني االستفادة من األخوة العرب واملسلمني -٨
  

  .اجلوازات  لدى سفارة أو قنصلية بلدك / تسجيل اجلوازينبغي وبشدة عند إقامتك ألكثر من أسبوعني -٩
  

 : حني التجول يف املدينة-١٠
 . ألبواب أو الشاشات اإللكرتونية املس بعضاحذر من -أ 
 .ذهبال تك أو حمالوبنالخل ا من مدةالوقوف يف أماكن مشبوهة أو قريبعدم -ب

  .خصوصا يف الليل ها وغري حمطات احلافالت وقطارات األنفاقاستخدامحلرص عند ا-ج 
 .  عىل وجهك مالمح البالهة اعرف إىل أين أنت ذاهب فال تقف عىل ناصية الشارع حامال خريطة و-د
  .ابق بعيدا عن الشوارع غري املكتظة و ال تظهر النقود بشكل فاضح-هـ

  
  .ال الرحلة يكتمل بتواصلك مع والديك وأهلك وطمأنتهم عنك وعن حالتك وصحتكمج-١١

 

  الرحلة                 رائعة       متفرقات
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 املسافر
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ــد  -١س ـــ ــــدما أفق ــل عنـ ــ ــاذا أفعـ ــ ـــوازمـ ــسفري جــ ــ ــ     ؟ يف الـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــ ـــ ــ ـــ   ـــ    ـ ــ

احبث عنه بشكل دقيق وحاول سؤال الفندق وتذكر آخر األماكن اليت قمت  ، جواز السفر يعترب الوثيقة املهمة اليت تعرب عنك يف السفر     : ج
 هم املعلومات الكافيةؤ يف هذه احلالة التواصل مع سفارة أو ملحقية بلدك فورا وإعطا عليكيجبحث فيها وإذا مل جتده فببزيارا وقم بال
   .إتباع اإلجراءات والنصائح اليت يقدموا لكمن مث  والتعاون معهم قدر اإلمكان ووصورة للجواز

النقديـة ؟الـسيولةمـن ضـياع مـا لـدي أو الـرصف اآليل بطاقـات االئتامنيـة و تعطل البطاقـات العمل عند ما -٢س ـــ    ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـ ــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   ــ
عن طريق خدمـة  تحويل مبلغ مايل من تعرف لينبغي عليك ابتداء إيقاف البطاقات االئتمانية يف أسرع وقت ، وميكنك االتصال بأهلك أو   : ج

  . وهي طريقة حتويل سريعة ومأمونة من خالل البنوكwww.westernunion.com   الويسترن يونيون: املايل املباشر كأمثال التحويل 
ــرضب -٣س ــو تعرضــــت للــ ــل لـ ــاذا أعمــ ــرسقةمـ ـــ   ؟ أو للـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـ   ـ ـــــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   ــ
  . ليقدموا لك الدعم الالزمةبالسفار احلالة التوجه ألقرب مركز شرطة وشرح موقفك ، كما ميكنك االتصال  هذهيتوجب عليك يف :ج
ـــوم ب -٤س يل أن أق ــ ــل جيـــب عـ ــودةهـ ــد حجـــز الطـــريان للعـ ــــ    ؟تأكيـ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـ   ـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ   ــ
  .شركة خطوط الطريان يف نفس البلدعودة من خالل االتصال أو زيارة فرع ، وحىت تكون مطمئنا ميكنك إعادة تأكيد حجز الفضل ذلكي: ج
ــو اإل-٥س ـــ ــ ــ ــ ـــا ه ــ ـــ ــ ــصال مـ ــ ـــ ــ ــ ــــ ؟    ) Voucher ( ي ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــــــــــــ ــــــ ـــــــ ـــــ ـــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــ ــــــ ــــ ــ ـــ ـــ ــ          ـ ـــ   ـ
 بإرسال سند أو املوقع اإللكتروين يف حجز الفنادق أو الطريان عرب اإلنترنت ، حيث يقوم وغالبا ما يستخدم  سند أو إيصال إثبات الدفع ، هو:ج

وعندها جيب إبراز هذا اإليصال عند وصولك ، كما أنه جيب أن يكون االسم يف اإليصال يتطابق    وتأكيد احلجز ،    إيصال حيوي معلومات الدفع     
   .تصريح من صاحب البطاقة االئتمانيةمع اسم حامله أو ب

ــــة  ؟-٦س ــ ــري العمل ــ ــ ـــتم رصف وتغي ــ ــــف يـ ــ ـــن وكي ـــ ـــ   أي ـــ ــ     ـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ   ـــ
حمالت الصرافة املوجودة  يف املطارات أو من خالل الصرافة يف بلدك أو   حمالت   وأ خالل البنوك    ميكنك احلصول على العملة األجنبية من     : ج

 مـن  بسعر الصرف يف املطار يعترب األغلى ، كما ميكنك الـسح كما جيدر التنويه إىل أن   اليت ستزورها مع احلذر والتأكد منها     داخل املدينة 
  .بنكل إضافية لرسوم سحبوينتبه إىل أن هناك يف أي مكان يف العامل  من خالل أجهزة السحب اآليل خالل بطاقة الصراف

ــصالاســـتخدام   -٧س ــاليف ؟وســـائل االتـ ـــا الطـــرق والتكـ ــ   يف اخلـــارج ، م ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــ ــــ ــــــ ــــ ــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــ ــــــ ـــ ــ ـــ ـ   ـ ـ   ــ
اهلواتـف العامـة، كمـا    كذلك مسبقة الدفع وبلد ، وميكنك استخدام البطاقات     تستطيع استخراج شرحية لالتصال حال وصولك لل       :ج  

 يف اخلـارج حبـسب الـشركة املـشغلة     واستقبال املكاملـات  إجراء تكاليف ختتلف احلصول على شرحية جوال حملية مسبقة الدفع و    ميكنك  
  . باان السعودية الشركاتملشغلالنصية كما أن استقبال الرسائل واالستفادة من خدمة التجوال ااين لبعض الشركات يف بعض الدول،

ــــ  وهـــل هنـــاك رســـوم إضـــافية ؟يـــتم ؟  تغيـــري حجـــز الطـــريان ، كيـــف -٨س ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ ـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ـ
 بعض أنبري إذ  الك، كما أن نوع التذكرة له دورهحيث أن بعض الشركات تفرض رسوما على التغيري ختتلف شركات الطريان يف هذا األمر ، : ج

  .التذاكر غري قابلة للتغيري أو االسترجاع حسب شروط وسياسة شركة الطريان عند الشراء
  

ي احلـــضور للمطـــار قبـــل الرحلـــة بـــثالث ســـاعات ؟-٩س ــ  ملـــاذا يطلـــب منـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ ـ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ   ـ
تفاديا للزحام وألي مشاكل أخرى متعلقة بالتذاكر أو بالعفش اخلاص بك ، كما أن الوقت اإلضايف من صاحلك للوصول إىل بوابة الطائرة : ج

  .بكل راحة وطمأنينة
ــدما ال أجــد -١٠س ــل عن ــاذا أفع ــب يف املطــارم ــن ضــمن احلقائ ــة ســفري م ــــ    ؟ حقيب ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــــــــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــــــــ ــــــ ـــــــ ـــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ ـــ   ـ
للقـسم املـسئول عـن    الصحيح اخلاص برحلتك ، وإذا مل جتدها توجه مباشـرة     ) السري( ر  تأكد من البحث جيدا ومن أنك تقف يف املسا        : ج

  .هاحترير حمضر بضياعاطلب  واألمتعة يف املطار وأبرز له بطاقة رقم احلقيبة 
ــــ   ؟  للتأكــدعنــد وصــويل ملطــار بلــد أجنبــي كيــف أفعــل عنــد مطالبــة قــسم اجلــوازات بكــشف املــرأة لوجههــا -١١س ـــ ـــ ـــ ـــ ـ ـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   ـ
احبث عن املسار الذي تقوم عليه امرأة وإذا مل يكـن كـذلك اطلـب أن    : يف الدول األجنبية حيترمون األديان األخرى وعليه اقترح عليك اآليت           : ج

  . وقم بتوضيح أن هذه رغبتها وسيقدرون لك ذلك أو اطلب املشرف وحتدث معه بلباقة وأدب  موظفة ، امرأة أامنيقوم بالتأكد 
ــسفر؟ -١٢س ــوتر املحمـــول يف الـ ـــوب اصـــطحاب الكمبيـ ــزات وعي ـــ  ميـ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـ   ـ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ ـــ   ــ
يعترب بعض املسافرين أن السفر بالكمبيوتر احملمول ضرورة ال بد منها ، فهم يقضون أوقات الفراغ ، ويستفيدون من عمليات احلجز وشراء :ج

 ومباشر ، ويرى اآلخرون أن محله يقلل من متعة السفر وجيلـب املـشقة   التذاكر ، كما يساعدهم يف احلصول على املعلومات بشكل سريع        
  .وعلى ضوئها اختذ قرارك  ومن أي أنواع الناس أنتويتطلب االنتباه والرعاية كابن صغري ، حدد مدى احتياجك منه قبل السفر

  تهم المسافر      ïï     أسئلة وأجوبة
 

http://www.westernunion.com
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٥  ٤  ٣  ٢  ١  
  السياحة واجبة  السياحة حمرمة  السياحة مندوبة  لسياحة مكروهةا  السياحة مباحة

وهو األصل كالسياحة للنزهـة 
والرتفيه الربيء النقي من أجل 
ــتجامم والراحـــة وطلـــب  االسـ
األنس والرتويح عـن الـنفس و 
لزيـــارة األصـــدقاء واألقـــارب 
وكــذا إلنجــاز األعــامل واملهــام 
واستثامر األموال وكذا للعالج 

يــري البيئــة وأيــضا والنقاهــة وتغ
  .لالستكــــشاف واالســــتطالع

 
 
 

 

إذا غلـــب عليهـــا االنغـــامس يف 
امللذات والـشهوات املباحـة ملـا 
يف ذلك من تشاغل عن العبـادة 
ــــوب  ــسية القل ــ ــة وتق ــ والطاع
ـــات ــ ـــ ــ ـــاعة لألوقــ ــ ـــ ــ   .وإضــ

 

إذا كــان الغــرض منهــا النزهــة 
املباحــة وتغيــري البيئــة والرتفيــه 
ــرات  ــن املنك ــربيء اخلــايل م ال

ــذلك عــىل واملفاســد  للتقــوي ب
ــادة اهللا  ــارة املــــساجد وعبــ  زيــ

الثالثة والعمرة وإيناس األهل 
ــوهبم  ــال البهجـــة إىل قلـ وإدخـ
ــاء الدراســة  وإراحــتهم مــن عن
ـــام ــــلة األرحــ ــل وص ــ   .والعم

 

إذا ترتب عليها مفسدة راجحة 
أو إرضار باألهـــل أو الغـــري أو 
ارتكاب للمحرمات أو تضييع 
ـــات  ـــ ــ ــــوق أو واجبــــ ــ ــ                 حلقــــ
ـــك ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــو ذلـ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ   .ونحــ

 

إذا كانــت ألداء فريــضة احلــج، 
أو طلــب علــم نــافع متعــني، أو 
احلــالل إن تعــذر  طلــب الــرزق 
بأرضــه، أو كانــت ألداء عمــل 
ــك ــ ــو ذلـ ــه أداؤه ونحـــ   .يلزمـــ
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  قبل 
  السفر

 .له ـ أن يرتك املسافر نفقة أله -٤      . الدين قضاء  -٣       . التوبة  -٢         .     ستخارةاال  -١
 .يسافر املرء وحده  ال أن-٦.      أن يكتب وصيته-٥

  يوم
  السفر
§§  

َأستودع اهللاََّ دينك وأمانتك وخواتيم عملك(  توديع األهل وخاصة الوالدين -٧ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ َ َ ُ َْ َ َ ََ َ َ(  
 . دعاء اخلروج من املنزل ودعاء الركوب ودعاء السفر أن يقول -٨
 . أن خيرج يوم اخلميس -٩

  أثناء 
  السفر
§§  

ــفــد مرتــــعــ أن يكرب إذا ص -١٠  .ا ـــط واديــبــح إذا هـــبـســا ويــــعـ
 . املسافر  ، ففي احلديث ثالثة ال ترد دعوهتم وذكر منهم أن يكثر من الدعاء يف السفر -١١
 .َّ إذا كان املسافرون مجاعة أمروا أحدهم وأطاعوه يف غري معصية  -١٢
 .والكرم بالبدن والعلـم واملال التحيل بالصرب واألخالق احلميدة  -١٣
  .رماتـــــناب املحــــتـاعات واجـام بام أوجب اهللا عليه من الطــحيرص عىل القي أن -١٩

  اية 
  السفر

§§  

 .ة التي سافر من أجلها إىل األهل بعد قضاء احلاج الرجوع -١٤
 . أن يأيت بالدعاء املأثور قبل دخول القرية أو املدينة -١٥
ـــعتني ع ــد إذا رجــجــ أن يبدأ باملس -١٦  . ، ويصيل فيه ركـ
 . إال إذا أخربهم  أهله ليال  - أي ال جييء - أن ال يطرق -١٧
ي ا:  من السنة -٢٠ ــ  .لوليمة عند الــقـــدوم من السفرالنقيعة وهــ
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 األصــل يف الــسفر والــسياحة 

 ليس كل أفراد    ولكن،  اإلباحةهو  
جــنس الــسفر والــسياحة مبــاح 
بل يتفـاوت ذلـك حبـسب الغـرض         
مـــن الـــسياحة واملوازنـــة بـــني     

ــا  ــد فيهـــ   .املـــــصاحل واملفاســـ

    
    

    
  

نن
س

  و   
اب
آد

 

   :أحــــكـــــــام مأحــــكـــــــا
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  )السفر للخارج مع العائلة  (  
  ما حكم السفر إىل اخلارج مع العائلة ؟
نساءه إىل اخلارج للنزهة يف بالد تكثر فيها   ال جيوز للمسلم أن يأخذ": ملكة العربية السعودية بام ييل امل أفتت  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف

 . غنية عن اخلارج  املفاسد والفتن العظيمة، ويف ربوع اململكة وأماكنها السياحية مع السالمة يف الدين الفتن واملغريات بالرش؛ ملا يف ذلك من
  اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلموباهللا التوفيق ، وصىل 

  )٢٧٦- ٢٧٥صفحة / ١٧جملد (  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
 عبد اهللا بن غديان / عبد الرزاق عفيفي    ،    عضو / الرئيس  عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز  ،   نائب/ الرئيس 

 

  )السفر للخارج مع الزوجة (
متـزوج وأرغـب يف    ة اهللا وبركاته أرجـو توضـيح احلكـم الـشرعي يف الـسفر للخـارج، حيـث إين       السالم عليكم ورمح

ملتزمـان بالتعـاليم اإلسـالمية،أرجو توضـيح      السفر مع زوجيت للبلـدان األوربيـة للـسياحة وحيـث إننـا واحلمـد هللا      
  .الشكر   عليكم ورمحة اهللا وبركاته معماملسالة والسال

 

 :م عىل رسول اهللا وبعداحلمد هللا والصالة والسال
نفسه من فتن الشبهات والشهوات،  السفر إىل بالد الكفر ال جيوز إال حلاجة أو ملصلحة رشعية، برشط أن يأمن املسلم عىل حكم هذا األمر ال جيوز؛ ألن

مصلحة رشعية ،  ال حاجة يف ذلك وليس هناكوهذه احلاجات الرضورية ال توجد يف أمر السياحة؛ ألنه   إلخ،...وأن يتمكن من إقامة دينه واملجاهرة به
ًيعود باألثر السئ عىل دين املرء املسلم وأخالقه، فضال عن تسببك يف تعـريض  واملسافر إىل تلك البالد سيتعرض ال حمالة لفتن الشهوات والشبهات، مما

ًآمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس واحلجارة،  الذين ياأهيا {هلذه الفتن، وسؤالك بني يدي اهللا تعاىل عن ذلك ، واهللا عزوجل يقول  زوجتك
فسفرك للسياحة !! وزوجتي ملتزمان  أنا:ثم العجب من قولك )٦-التحريم  ( }يؤمرون أمرهم ويفعلون ما اليعصون اهللا ما عليها مالئكة غالظ شداد

املسلمني الغنيـة  م الذي نصبت نفسك له أن ترتك مثل هذا األمر، ويف بالدنا وبالدبل مقتىض االلتزا يف بالد الكفار خيالف مقتىض االلتزام الذي ذكرته ،
 . عن السفر لبالد الكفار
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  )السفر للبالد اليت ينتشر فيها املنكر ( 
) شهر العسل(أو ما يسمى  ما حكم السفر إىل البالد العربية اإلسالمية، واليت ينتشر فيها املنكرات لقضاء نزهة

  علماً بأن مقري السعودية، وما الذي جيب علي لو سافرت إليها؟
 

  :أما بعد..  والصالة والسالم عىل رسول اهللا وعىل آله وصحبه احلمد هللا

النفس واألهل للفتن واملكوث هبم يف جو آثم من غري حاجة ، وملـا  السفر إىل بالد تنترش فيها املنكرات ملجرد النزهة ال جيوز ؛ ملا يف ذلك من تعريض فإن
، وارتياد األماكن الرتفيهية التي ال ختلو من  ل التجول السياحي الربي أو البحري أو النهريباألحكام الرشعية كاحلجاب ، وال سيام حا فيه من التساهل

كتـصوير النـساء  كثرة اإلمساس تقلـل اإلحـساس ؛ إضـافة إىل مـا يـسبق ذلـك مـن أمـور ممنوعـة لغـري حاجـة ، :كرات من مثل االختالط ، و كام قيلمن
الطاعة والعبادة ؛ من مثل أداء  ما كان فيه تعاون عىل: ثم إن من خري ما يستفتح به الرحلة بعد الزواج  . وتعريضهن لتفتيش الرجال من املسلمني وغريهم

مـع  ، وكذلك زيارة املسجد النبوي ومسجد قباء، وما يف ذلك كلـه مـن مـضاعفة الثـواب واألجـور _بحمد اهللا_العمرة وزيارة البيت احلرام امليرسة لنا 
 . وصىل اهللا عىل نبينا حممد وآله وصحبه وسلمأعلم، واهللا تعاىلهذا  .احلرمنيوهذه أمور ال توجد يف غري بالد . لوب استجامم النفوس وأنس الق

 www.almoslim.net :  املوقع    ..   سعد العتيبي. د فضيلة الشيخ : عن السؤال أجاب 

  فی السفر والسیاحۀ  ..فتاوى 

http://www.almoslim.net
http://www.almoslim.net
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   : سريعة وإرشادات  تنبيهات ***
    ).Halal(أو ) حالل (  احرص عىل املطعم الذي  يكتب عىل واجهته كلمة -١
  .فتنبهيف قيل املأكوالت و اخلمر أ النبيذ بعض املطاعم تعلن عن استعامهلا  -٢
 .مشتقاهتم كاستخدامهم يف الزيوت وغريه أو و اخلمرأ حلم اخلنزير حيتوي ما  مثلاملحرمة أو املشكوك فيها  اتالوجبعد عن تاب  -٣
I  منها والرشق يف بالد الغرب  ومشتقاته للحم اخلنزير  شائعة خمتلفة وهناك أسامء    :انتبه   :    Hog, Ham, Pork, Bacon, Sausage, 

pepperoni, Lard, Pig, Swine, Boston Butt, Join Fore Foot Jowl      اخلبز  منأنواع يف عادة ما تستخدم اخلنزير دهونكام أن 

 . فانتبه هلاواحللويات والبسكويت
 

 يف اخلارج   ومواقعهامواقع انترنت  تبني املنتجات الغذائية اإلسالمية واحلالل

 www.ifanca.org أمريكا الشامليةيف  احلالل منتجاتموقع لل www.zabihah.com موقع ملعرفة املطاعم احلالل يف العامل ومواقعها

 www.zabihahalal.com يف كندا احلالل منتجاتموقع لل www.islamicfinder.com موقع يبني املحالت واألسواق احلالل يف العامل

 www.gmwa.org.uk/foodguide2 بريطانيايف  احلالل منتجاتموقع لل
 
 

ُ معلوما هل ذكر اسم اهللا عليه وقت الذبحهل جيوز أكل اللحم يف املطاعم إذا مل يكن :  ١س  أم ال ؟ ً
، أو كان أصحاب املطاعم ) وهم اليهود والنصارى ( كتاب  هذه املطاعم إذا كانت يف بلد يتوىل ذبح احليوانات فيه مسلمون أو أهل

 عليها أم ال ، وذلك ألن األصل مسلمون أو كتابيون ، جاز األكل منها ، ولو جهلنا هل ذكروا اسم اهللا يتولون الذبح بأنفسهم وهم
واعلم أن ذبيحة املسلم  ، فال جيوز األكل من  وإذا كان الذبح يتواله غري املسلمني والكتابيني كاملالحدة واهلندوس.. حل ذبائحهم 

 صعق وحنو ذلكأما ما علمنا أنه ذبح بطريقة غري شرعية كاخلنق وال( جهلنا كيف ذحبت  والكتايب مباحة إذا ذحبت ذحبا شرعيا أو
   )٣/٤١٤" (فتاوى إسالمية"الشيخ ابن باز يف ).   فإنه ميتة حيرم األكل منه سواء كان الذابح مسلماً أو كافراً

      :    هذه الذبائح ال ختلو من ثالث حاالت: وقال الشيخ ابن عثيمني
  .  فهذه الذبيحة حالل. أن نعلم أن هذا يذبح على طريق سليم : األوىل 
  . حرام فهذه الذبيحة. أن نعلم أن هذا يذبح على طريق غري سليم : ة الثاني

هذه احلال أن الذبيحة حالل وال جيب أن نسأل أو نبحث كيـف   واحلكم يف. أن نشك ، فال ندري أذبح على وجه سليم أم ال : الثالثة 
وإذا تورع اإلنسان وترك األكـل   . عدم البحثبل إن ظاهر السنة يدل على أن األفضل عدم السؤال و ذبح ، وهل مسى أم مل يسم ،

  ) ٣/٤١٥(فتاوى إسالمية . فال حرج عليه من هذه اللحوم فال حرج عليه ، وإن أكلها
 com.islamqa.wwwموقع اإلسالم سؤال وجواب  ،   :   املصدر -
   

   ناوله يف مطاعم البالد غري اإلسالمية ، حيث أهنم ال يتبعـون والسمك الذي نت بخصوص اللحم والدجاج : ٢س
  هل يكفي أن نقول بسم اهللا عىل ذلك اللحم؟. اإلسالمية الطريقة            

  : ما يعرض من اللحوم يف بالد الكفار أنواع 
  .  أما السمك فهو حالل بكل حال ألن حله ال يتوقف على تذكيته وال على التسمية -
بقية األنواع فإن كان الذين ينتجون اللحوم من شركات أو أفراد هم من أهل الكتاب من اليهـود أو النـصارى وال يعـرف مـن         وأما   -

طريقتهم أم يقتلون احليوان بالصعق الكهربائي ، أو اخلنق ، أو ضرب احليوان على رأسه مثل مـا هـو معـروف يف الغـرب فهـذه         
وإن كـانوا   . }حل لكم الطيبات وطعام الذين أوتـوا الكتـاب حـل لكـم وطعـامكم حـل هلـم         اليوم أ{: اللحوم حالل ، قال تعاىل      

يقتلون احليوان ببعض هذه الطرق فاللحوم حرام ألنه حينئذ تكون من املنخنقة واملوقوذة ، وإن كان الذين ينتجون اللحوم من غري    
فعلى املسلم  . } تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه وإنه لفسق  وال{: اليهود والنصارى فاللحوم اليت يعرضوا حرام ، قال تعاىل 

ــالمة بدنــه مــن التغــذي بــاحلرام              ــالمة دينــه ، وس ــى س ــبني واتقــاء املــشتبهات حرصــا عل ــاب احلــرام ال ــد يف اجتن   .أن جيته
   www.albarrak.islamlight.net  ، الرباك  عبد الرمحن:فضيلة  الشيخ :   املصدر -

  tu 

http://www.zabihah.com
http://www.ifanca.org
http://www.islamicfinder.com
http://www.zabihahalal.com
http://www.gmwa.org.uk/foodguide2
http://www.albarrak.islamlight.net
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ò  القصر يف الصالة  ò  
 

 .بوجوبه وال يشرتط له نيةيل ـالقرص سنة مؤكدة وق ، ون بنيان بلدتهــرج عــ يف السفر إذا خ للصالة الرباعية لإلنسانُيرشع القرص  -١
 .فإنه يقرص عىل الصحيحَّ السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مقيم ثم سافر فصىل الصالة يف   -٢
  . والصحيح أنه يقرصرصـقـيم أو ــتـل يــالف هــيه خــفـحرض ف وإن ذكر صالة سفر وهو يف ، َّسفر أتم إن ذكر صالة حرض يف  -٣
ًاملقيم فإنه يصيل أربعا مطلقا حتى ولو مل يدرك إال التشهد إذا صىل املسافر خلف -٤ ً ّ. 
 . خيربهم قبل الصالة أن أو ،"ُّأمتوا صالتكم" : له إذا سلم أن يقولويرشع. فإنه يقرص يمني إذا صىل املسافر بمق -٥
 .صح ذلك ّأن املأموم يلزمه اإلمتام لكن لو قال املأموم يف نفسه إن أتم أمتمت وإن قرص قرصت  إذا شك املأموم وهو مسافر يف اإلمام هل هو مسافر أو مقيم فاألصل– ٦
 

ò  الة يف الصمعاجل  ò  
 
 
 

ً إذا مجع بني الصالتني املجموعتني فإنه يؤذن أذانا واحدا-١  .آخره وأوسطه  وأوله أن جيمع يف أول الوقت .قامتني لكل صالة إقامةإويقيم  ً
 .الصالة األوىل عند اجلمع تسقط  األذكار التي بعد-٢
  وذلك لفقد رشوط- رمحهام اهللا-اختار املنع الشيخان ابن باز وابن عثيمني  ووقتها قبل دخول له أن يصيل العرص يف السفر ليس إذا صىل الظهر وهو مقيم ثم سافر ف-٣

 .وقتها ، فال يصليها إال بعد دخولاجلمع
 للجمـع، وإن مجـع أو قبل صالة العشاء فاألفضل له أن ال جيمع ألنه ليس هناك حاجة  إذا كان املسافر يعلم أو يغلب عىل ظنه أنه سيصل إىل بلده قبل صالة العرص-٤
 .بأس فال
 .- رمحهام اهللا-ابن باز وابن عثيمني وغريهم واختار املنع   املشهور عند احلنابلة والشافعيةأن جتمع العرص مع اجلمعة وهوكثري من أهل العلم  منع -٥

 

ò  صالة اجلمعة والسنن  ò  
 

 .  عىل املسافر اجلمعةصالة  عدم وجوب-١
 لزمه أن يمكث حتى يصيل اجلمعة إال إن كان خيشى فوات رفقة أو حجز طائرة، فيبـاح لـه لكن إذا أذن املؤذن الثاين لصالة اجلمعة وهو مقيم السفر يوم اجلمعة جائز -٢

 .عةّمسافر كام لو كان سيمر ببلد قريب، فيصيل معهم اجلم السفر حينئذ، وكذلك جيوز له السفر بعد نداء اجلمعة الثاين إذا كان سيصيل اجلمعة وهو
 .أو الطائرة املسافر له أن يصيل النافلة عىل السيارةف ، التنفل عىل الراحلة  -٣
 وال تـسقط سـنة الفجـر وال يـسقط - وهـي بعديـة-وراتبة العشاء - وهي بعدية-راتبة املغرب التي تسقط يف السفر هي سنة الظهر القبلية والبعدية و السنن الرواتب-٤

 .وله أن يصيل صالة الضحى، وبعد الوضوء، وعند دخول املسجد. روالوت الوتر بل يصيل سنة الفجر
 .ختفيف القراءة يف السفر  السنة-٥
 .العشاء  حتى يدخل وقت صالةينتظر َّعىل القول الراجح من أقوال أهل العلم، وال  إذا مجع املسافر بني املغرب والعشاء مجع تقديم يدخل وقت الوتر -٦

 
 
 

      بتصرف net.almoslim.www  : املصدر        
  
  

  أحكام الصالة
            

ري
يف سف

تي 
صال

 
 في  السفر
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 احملافظـة علـى أداء فريـضة     هـو  يف سـفره  احلـرص عليـه      أهم ما ينبغي على املسافر     إن
الــصالة، فهــي الــركن الثــاين مــن أركــان اإلســالم واحلــصن احلــصني واملــانع واحلــافظ  

 الــسفر ملــا يكــون حــال اإلنــسان فيــه مــن   تتأكــد يفولإلنــسان يف إقامتــه وترحالــه ، 
االنشغال والتنقل ورمبا التعـب واإلرهـاق فيترتـب علـى ذلـك نـسياا أو تأخريهـا إىل                 

ومـن  { :  أن استقبال القبلة شرط يف صحة الصالة لقوله تعاىل  خارج وقتها ، وحيث   
املـسجد احلـرام وحيثمـا كنـتم فولـوا وجـوهكم        حيـث خرجـت فـول وجهـك شـطر     

  .كان احلديث لزاما عن كيفية حتديد ومعرفة القبلة  )١٤٤: قرةالب(  }شطره
 

  \  :              طرق تحديد القبلة    **
  

  .والنرشة امللحقة هبا اخلاص باجتاه القبلة يف كل مدينة عن طريق البوصلة -١
 ) .بحيث يتم حتديد إحداثيات القبلة مسبقا (  عن طريق أجهزة املالحة  -٢
 . جهة القبلةمعرفة يف  يف نفس املدينة املوجودىل جهة حمراب املسجداالعتامد ع -٣
  . www.qiblalocator.com النظر يف اخلريطة ، ويمكن االستفادة من  املوقع التايل   -٤
الصغرى بني الفرقدين واجلدي وهـذا   صغري من بنات نعشالنجوم والشمس، وأقوى تلك الدالئل نجم القطب الشاميل وهو نجم عرب -٥

 .ل من مكانه ويمكن لكل أحد معرفتهالنجم ال يزو
 . لتدلك للقبلةجهة الشامل أو الشمس أو القمرللساعة ساعة العرص أو الفجر  حيث حتدد :  عن طريق بعض الساعات احلديثة كأمثال -٦
 . املركز اإلسالميخالل من  عن طريق املسلمني يف نفس املدينة أو-٧

 
وهـذا الـتغري بغـري اجتـاه القبلـة      ومسار الرحلـة  يتغري اجتاه الطائرة حسب خطوط املالحة اجلوية         : السؤال  

  حكم الصالة يف الطائرة؟ فما
كام قال ح  يف أثناء صالته إىل االجتاه الصحييستدير املصيل حكم الصالة فيام إذا تغري اجتاه الطائرة أن :احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا ، أما بعد 

الواجب عىل قائـد الطـائرة إذا تغـري  وعدة مرات يف البحر أنه إذا تغري اجتاهها فإنه يتجه إىل القبلة ولو أدى ذلك إىل االستدارة ذلك أهل العلم يف السفينة
كـام يف  راحلته أينام توجهـت بـه أما النافلة يف السفر عىل هذا يف صالة الفريضةح صحيجتاه فانحرفوا إىل االجتاه الاال اجتاه الطائرة أن يقول للناس قد تغري

 ).وجهه ركابه صىل حيث إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكرب ثم اهللا عليه وسلم صىلاهللا  كان رسول( قال ريض اهللا عنهحديث أنس بن مالك 
  رمحه اهللا العثيمنيحممد بن صالح: فضيلة الشيخ  :املفتي 

 

لو اجتهدت يف حتديد القبلة وصـليت مث تـبني يل بعـد ذلـك إين أخطـأت فهـل جتـب علـي                         :   السؤال
  إعادة الصالة ؟

تهـدت يف فـإذا اج:  وااله إىل يوم الـدين أمـا بعـد احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعىل آله وصحبه ومن
لكن إذا اجتهد يف مكان ال جيوز لك . فصالتك صحيحة وال جتب عليك اإلعادة ) كالصحراء أوكان ال يوجد فيها مسلمون(مكان جيوز لك االجتهاد فيه 

 واهللا تعاىل أعلم . وكان الواجب عليك أن تسأل أحدا عن القبلة قبل أن تصيل. فصالتك باطلة وعليك إعادهتا . كمدينة فيها مسلمون . االجتهاد فيه 
  )www.islamlight.netموقع نور اإلسالم   : املصدر     ( رياض بن حممد املسيمريي. د : املفتي 

 ïï    ةـلـبـقـال   حتديد

http://www.qiblalocator.com
http://www.islamlight.net
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  يوسف الشبيلي:  الدكتور الشيخ 
 )برنامج قضايا عرصية ( اجلزء األول-أحكام السياحة     9-١
 )برنامج قضايا عرصية( اجلزء الثاين- أحكام السياحة    9-٢

   حممد املنجد :لشيخا
 السياحة:      األوىل بعنوان 9-٣

احلساب مع السياح:       الثانية بعنوان 9-٤  جرد 
 رحلة الصيف:       الثالثة بعنوان 9-٥

  فضيلة الشيخ سعود الشرمي
 لسياحة كلمة ومعنىا:    بعنوان 9-٦

  فضيلة الشيخ عبدالرمحن السديس
 السياحة يف ميزان الرشيعة:    بعنوان 9-٧

 سلمان العودة.د:  فضيلة الشيخ
 حقيقة السياحة:    بعنوان 9-٨

 )برنامج احلياة كلمة(السفر والسياحة :    بعنوان 9-٩

 فاروق الرمحاين  : فضيلة الشيخ
 ر إىل اخلارجالصيف والسف:    بعنوان 9-١٠

 موفق احلريب :لشيخ ا
  السفر والنزهةآداب :    بعنوان 9-١١

 سليمان املاجد :لشيخ ا
 وآدابهالسفر :    بعنوان 9-١٢

 
 
  

 

 

 
 

 
 

 
  

 

تكلــم .. يف الــسياحة والــسفر 
ــ ــشايخ وطلب ة املهتمــون مــن امل

العلم حيثون ويبينـون األحكـام 
واآلداب والتجــارب والــسنن 
للمسافر والسائح ، يدلون عىل 

 ..  اخلري وحيذرون من الرش 
 

 
ــاطع   ــن املقـ ــة مـ جمموعـ
ــها   ــت عنـ ــصوتية حبثـ الـ

، نا وهناك ومجعتها من ه  
ــىن أن                   أمتـــــــــــــــــــــــــــ

  .تستفيد منها
 

  مجيع املقاطع متوفرة يف  التسجيالت أو اإلنترنت 
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 الشرعية لبعض ا ملعلومـات  الدول األجنبيةوخصوصا يف    املسافر حيتاج

اقع يف الوصول  هذه املو تساعدك واليت رمبا يشك فيها ،       واألحكام والفتاوى

  .   املواقع يف هذا االوأفضل أشهر، كما مت انتقاء بأسهل طريق كإىل مبتغا
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

 اإلسالمية اكز اإلسالمية واملحالت التجاريةمعلومات عن املساجد واملنظامت واملر www.islamicfinder.com 

 موقع سؤال وجواب لكل ما جيول يف خاطرك www.islam-qa.com 

  اململكة العربية السعودية–بوابة الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء  www.alifta.com 

  عريب وإنجليزي–موقع اإلسالم اليوم بإرشاف الشيخ سلامن العودة  www.islamtoday.net 

 موقع املسلم بإرشاف الشيخ نارص العمر www.almoslim.net 

 خ عبدالعزيز بن بازموقع فضيلة الشي www.binbaz.org.sa 

  توجد كتب باإلنجليزي–موقع فضيلة الشيخ حممد بن صالح العثيمني  www.ibnothaimeen.com 

 موقع الشيخ عبداهللا بن جربين www.ibn-jebreen.com 

  عريب وإنجليزي–الشبكة اإلسالمية  www.islamweb.net 

 موقع صيد الفوائد www.saaid.net 

 موقع طريق اإلسالم www.islamway.com 

  عريب وإنجليزي–موقع إسالم أون الين  www.islamonline.net 
 

  
 

 
  
  
  

 مواقع إلكترونية

  هل فكرت بالدعوة لإلسالم  يف سفرك   بأبسط التكاليف وأفضل األساليب   ؟؟؟
  يعجبين اتقانك/ أقدر لك اهتمامك /  شكرا / لو مسحت   /  االبتسامة  

http://www.islamicfinder.com
http://www.islam-qa.com
http://www.alifta.com
http://www.islamtoday.net
http://www.almoslim.net
http://www.binbaz.org.sa
http://www.ibnothaimeen.com
http://www.ibn-jebreen.com
http://www.islamweb.net
http://www.saaid.net
http://www.islamway.com
http://www.islamonline.net
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E  
 
 

 احلمد هللا الذي تتم بنعمته الصاحلات ، احلمد هللا على كل حال ويف كل حال ، 
اهللا أن أكون وفقت يف طرح مـا هـو     أمتىن من    مرسى الوداع حمطة القدوم و  يف  

 عشته يف كل أحوايل ، قـصدت        )فر الس ك يف دليل(مناسب ومفيد للجميع ،     
 املسافر العريبفيه أن أذكر خالصة التجارب واألفكار والطرق ليستفيد منها 

،  أو أوضـحت فكـرة  اًلعلـي أن أكـون وضـعت لبنـة أو سـهلت طريقـ         ،  املسلم
 للجميع ، وال أنسى أن أذكركم بـأن هـذا          جاح والسداد والن  وأدعو اهللا التوفيق  

العمل بشري حيوي األخطاء والنقـائص وأنـتم خـري مكمـل لـه بعـد اهللا واهللا                
  .أعلم وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبة أمجعني 

 

 
 

  وةــــــهو دع مبا حيتويه من مواضيع ونصائح وأفكار وتوجيهات الدليلهذا 
   ساعدك وقلمك وعقلك وفكرك الكرمية لتشمر عن أخيت/لك أخي الكرمي

  لتكتب وتسجل وتدون وتوثق
  ،اجلميعليستفيد منها احلياة، خرباتك وجتاربك يف هذه 

   والداللة على اخلريأنا وأنت لبنة من لبنات الرقيوذا نكون 
  .ا ـــــدنـعـن بــال مـيـــ لوطننا وألمتنا ولألج

  
  لنكن مصابيح هدى 

 ندل عليه ، ونوضح الشر وحنذر منهننشر اخلري و
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  ياسر حممد الفهيد:  م ـــــــــــاالس

   السعودية-الرياض:  مكان اإلقامة 
 ١١٦٧٢ الرياض٨٨٦٢٨  : الربيد صندوق

  
 
 
 
 

  يلاآلاسب احل  يفبكالوريوسحاصل على شهادة ال
  اعمل يف إحدى اجلهات الكربى يف جمال تقنية املعلومات

  
  
  
  
  

  
  

  .أطالع باستمرار الكتب املطبوعة واملترمجة واملواد السمعية واملرئية يف جماالت خمتلفة* 
  .يستهويين كل مايتعلق بالتقنية وأملك املهارة يف التعامل مع اإلنترنت* 
  . العديد من الدورات التدريبية وتنمية الذات وحضرتمهتم مبجال التدريب* 
  .سية يف عدد من املشاريع التجارية والدعويةشاركت يف تقدمي استشارات تأسي* 
  . معاهد التدريب وأنشطة اجلامعة وبرامج احلج: إدارة األفراد واموعات من خاللعملت يف * 
  .قات العامة و جمال خدمة العمالءأملك اخلربة يف مهارات التواصل والتحدث ويف العال* 
  .PMIمجعية إدارة املشاريع/عية اإلدارةمج/مجعية احلاسبات: د من العضويات حاصل على عد* 
  .  واألوروبية واآلسيوية واألمريكية من خمتلف الدول والثقافات العربيةالعديدقمت بزيارة * 
  .خريية  كدوام جزئي/ دعوية / تطويرية / عملت يف عدة قطاعات خمتلفة جتارية * 
  .واعيد والعمل بروح الفريقأحب التخطيط جلميع األعمال ومتطلبات احلياة وااللتزام بامل* 
  .ل العاملحو املعارض والندوات وورش العملومهتم يف جمال السفر قارئ و* 
  .يف اإلنترنت يف جماالت منوعة) األوراق(نشرت العديد من * 
  

 عن الكاتب


